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Avalanche! Sistem za
odstranjevanje snega
- SVETOVNA PRODAJNA USPEŠNICA

VIDEO:

http://www.youtube.com/watch?v=lLgIttGm7wA

SISTEM ZA ODSTRANJEVANJE SNEGA
Že več kot 30 let so produkti Avalanche! vodilni produkti za odstranjevanje snega z vseh
vrst streh. Produkti so učinkoviti, lahki, predvsem pa opravijo svojo nalogo hitro, varno in
brez napora.
Produkti Avalanche! se neprestano nadgrajujejo in izboljšujejo. Cilj je doseči idealno
rešitev za odstranjevanje snega s streh. Nedavno je Avalanche! dopolnil svojo ponudbo s
preprostim sistemom zaskočnikov (snap-on), ki omogočajo hitro sestavljanje brez
uporabe dodatnega orodja.
Najpomembnejša pri odstranjevanju snega s strehe je varnost! Produkti Avalanche! imajo
spredaj, kjer izdelek zareže v sneg, nameščena kolesca. Ta omogočajo distanco med
orodjem in površino strehe, tako da ne pride do poškodbe. Kompakten trak, ki je
prevlečen z zdrsno prevleko in omogoča, da sneg enostavno zdrsi s strehe.
Sistem Avalanche! omogoča hiter in varen način za odstranjevanje snega z vseh vrst streh.
S svojo ergonomsko obliko pomaga, da boste z minimalnim naporom odstranili sneg s
strehe v zelo kratkem času. Avalanche! je vaša idealna rešitev, če želite s strehe odstraniti
velike količine snega, ki bi se sčasoma lahko spremenila v led in povzročil škodo na vašem
domu. S sistemom za odstranjevnje snega Avalanche! z lahkoto in varno
odstranimo sneg s strehe in se zraven še zabavamo!

Avalanche! Original 750
Avalanche! Sistem za odstranjevanje snega 750
Primeren je za odstranjevanje snega z
vseh tipov streh z naklonom nad 15°.
Sestavljen je iz patentiranega 43 cm
širokega zareznega okvirja, 2 kolesc
premera 7,62 cm in 5 metrov dolgega
in zelo lahkega držala, ki je proizveden
iz steklenih vlaken ( držalo je sestavljeno iz 4 delov). Gladek in kompakten

trak, prevlečen z zdrsno prevleko
dolžine 3,65 metra omogoča, da sneg
enostavno zdrsi s strehe. Skupna teža
znaša približno 4,5 kg. Napreden
sistem z zaskočniki (snap-on)
omogoča hitro sestavljanje brez
uporabe dodatnega orodja.

MOD:

Avalanche! Original 750

ART:

10007

EAN:

637015007504

AVALANCHE! SISTEM ZA ODSTRANJEVANJE SNEGA JE SVETOVNA PRODAJNA USPEŠNICA!

Avalanche! Dodatna držala
Dodatni elementi za podaljšanje
držala s sistemom zaskočnikov – 2,5
metra. Lahki palici iz steklenih vlaken
se enostavno sestavita in zopet hitro
razstavita. Teža znaša približno
2,5 kg.

MOD:

Avalanche! Dodatna držala

ART:

10002

EAN:

637015000086

Sončna elektrarna predstavlja dolgoročno investicijo, ki se mora v določenem času povrniti.
Na donosnost sončne elektrarne vpliva mnogo dejavnikov – na večino lastnik žal nima vpliva.
Zato je za lastnika pomembno, da ne pozabi na tiste dejavnike, na katere ima lahko vpliv – to je
redno čiščenje in v zimskem času tudi odstranjevanje snega s sončne elektrarne.

ODSTRANITE SNEG S SONČNIH ELEKTRARN,
RASTLINJAKOV, ZIMSKIH VRTOV, INDUSTRIJSKIH
ŠOTOROV, NADSTREŠKOV IN PODOBNIH OBJEKTOV!
Avalanche! Dodatna manjša
kolesca
Na voljo so dodatna manjša kolesca
Avalanche, ki sta kompatibilna s
sistemom za odstranjevanje snega
Avalanche! Original 750. S hitro in
enostavno zamenjavo kolesc pridete do
sistema za odstranjevanje snega s
sončnih elektrarn, rastlinjakov, zimskih
vrtov, industrijskih šotorov in podobnih
objektov. V setu sta 2 kolesci dimenzij
3, 82 cm z dvema zaskočnikoma.

MOD:

Avalanche! Dodatna
manjša kolesca

ART:

10004

S produkti Avalanche! lahko zdaj hitro, varno
in brez napora odstranite sneg s svoje strehe.
Z Avalanche! sistemom za odstranjevanje snega
stojite varno na trdnih tleh in pustite gravitaciji
da opravi svoje!

Hitro, varno in
brez napora!

Avalanche! SRD-20
Avalanche! Sistem za odstranjevanje snega SRD-20
Produkt je sestavljen iz trpežne
plastične glave za odstranjevanje snega
(široka je 61 cm, z vgrajenimi kolesci, ki
omogočajo zaščito pred poškodbami
strešnih površin) in 6,1 metra dolgim

držalom (iz 5 segmentov dolžine 1,2 m)
Sistem z zaskočniki (snap-on) omogoča
hitro sestavljanje brez uporabe dodatnega orodja. Priložen je tudi priročen
stenski nosilec za shranjevanje.

MOD:

Avalanche! SRD-20

ART:

10013

EAN:

637015000208

Avalanche! SRD 20-XX
Avalanche! Sistem za odstranjevanje snega SRD 20-XX
SRD 20-XX je idealno orodje za odstranjevanje snega s strehe vašega vozila.
Z njim zagotavljate svojo varnost in
varnost ostalih udeležencev prometa.
Je enostavno in hitro sestavljivo, lahko
in zelo trpežno. S svojim univerzalnim

držalom, ki je pod kotom, omogoča
odstranjevanje snega s popolnoma
ravnih površin. Napreden sistem z
zaskočniki (snap-on) omogoča hitro
sestavljanje brez uporabe dodatnega
orodja.

MOD:

Avalanche! SRD 20-XX

ART:

10013-XX

POSKRBITE ZA VARNOST NA CESTI - ODSTRANITE SNEG S SVOJEGA VOZILA!
Vsebuje:
- 61 cm široko trpežno plastično glavo
- kolesca (za lažjo uporabo, hkrati varujejo
pred poškodbami strehe)

- 4,87 m dolgo držalo iz steklenih vlaken
(sestavljeno iz 4 segmentov)
- trpežno najlonsko torbo za shranjevanje

IDEALEN ZA TOVORNA VOZILA, AVTOBUSE, MOBILNE HIŠKE, AVTODOME...

NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA (FAQ)
Kako močno je orodje Avalanche! Original 750?
Morali bi biti precej brutalni, da bi vam uspelo zlomiti držalo iz steklenih vlaken, ker je zelo fleksibilno. Zdrsni trak se lahko opraska, če ga vlečete preko žebljev, ostrih robov, poškodovanih žlebov
in podobno. V ekstremno hladnih razmerah, so plastični elementi manj fleksibilni in se lahko hitreje
poškodujejo.
Avalanche! sistemi in orodja za odstranjevanje snega so bili testirani pri temperaturi -15 °C in po
zaključku večurnega testiranja ni bilo opaženih nikakršnih poškodb. Torej pri normalni uporabi ni
pričakovati poškodb.
Moja streha je precej visoka. Ali lahko kljub temu uporabim sistem Avalanche! Original 750?
Seveda. Pri čiščenju lahko stojite na lestvi ali dvigalu. Streho lahko čistite tudi tako, da stojite na njej.
Vendar to ni nujno potrebno. Lahko dokupite dodatna držala, z njimi podaljšate sistem in čistite s tal.
Priporočamo pa, da skupna dolžina držala ni daljša kot 7,5 m. Če je držalo daljše, z njim težje rokujemo.
Kako debelo plast snega lahko odstranimo s sistemom Avalanche! Original 750?
Sistem Avalanche smo testirali na 1 metru debeli snežni odeji. Debelina plasti snega ni pomembna,
saj sistem Avalanche omogoča odstranjevanje snega po plasteh. S patentiranim zareznim okvirjem
zarežemo tik ob strehi v snežno odejo tunel (ta sneg zdrsi po zdrsnem traku), preostanek snega (nad
tunelom) pa pade na streho in ga ravno tako s sistemom Avalanche enostavno odstranimo s strehe.
Ali moramo s sistemom Avalanche! Original 750 sneg odstraniti takoj po sneženju?
Ne. Sneg lahko odstranjujemo tudi kasneje. Pomembno pa je, da je sneg še vedno toliko mehek, da
se udre pod težo osebe, ko stopi na snežno odejo. Sneg ne sme biti preveč zmrznjen.
Dobro je vedeti tudi, da zavarovalnice v večini primerov ne krijejo škode, ki jih povzroči teža snega,
če lastnik ne odstrani snega z nepremičnine preden postane pretežek. Priporočeno je odstraniti
sneg v roku do 24 ur potem, ko je prenehalo snežiti.
Ali lahko sistem Avalanche! Original 750 poškoduje streho?
Sistemi in orodja Avalanche so opremljeni s kolesci, ki preprečujejo poškodbe strehe. S tem
dosežemo distanco med orodjem oz. sistemom Avalanche in streho. Kolesca so tako edini stik s
streho.
Ali je sistem Avalanche! Original 750 primeren za odstranjevanje snega s solarnih panelov, rastlinjakov in podobnih površin?
Seveda. Vendar priporočamo, da za takšne površine dokupite dodatna manjša kolesca. Ta kolesca
enostavno namestite na sistem Avalanche Original 750 in še bolj optimalno odstranite sneg z vaše
sončne elektrarne ali rastlinjaka.
Moja streha je skoraj brez naklona. Ali lahko uporabim sistem Avalanche! Original 750?
Sistem Avalanche lahko uporabljate vse do naklona 10 stopinj. Zdrs omogoča trak, prevlečen s
posebno zdrsno prevleko, ki poskrbi, da sneg tudi pri zelo majhnem naklonu enostavno zdrsi po
traku s strehe.
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